
Inspraakreactie op rapport bestuurlijke vernieuwing 25-05-‘12:

Geachte raadsleden,

Graag wil ik namens dorpsbelang Marsum het woord voeren over de toekomstvisie 
onderwijs. Voor Marsum kan dit rapport grote consequenties hebben omdat de toekomst 
van de basisschool onzeker kan worden. Uw besluit in de raad, over twee weken, kan 
daarom verstrekkende gevolgen hebben, veel meer dan het aannemen van zomaar een 
zienswijze. 

Overigens snappen we de achtergronden van het rapport heel goed. De financiële 
problemen zijn groot, het belang van kwalitatief goed onderwijs ook. Dat maakt 
schaalvergroting en sluiting van scholen onomkeerbaar.

Maar ook als we dat meenemen in onze beschouwing, blijven we er faliekant op tegen om 
nu, in deze periode, te besluiten het voortbestaan van de school in Marsum ter discussie te 
stellen.

Daar hebben we een aantal goede redenen voor die heel specifiek voor Marsum gelden:

1. Het rapport gaat er vanuit dat het aantal basisschool leerlingen in de komende jaren 
flink daalt.  Naar verwachting met ca 30%. Dat zal elders misschien wel gelden, maar 
niet voor Marsum. Integendeel, het aantal leerlingen zal zelfs gaan stijgen. Al 4 jaar 
achtereen zitten we op ca 11 - 12 geboortes per jaar. Dat zou al een school van 96 
leerlingen kunnen gaan geven. Het rapport stelt dat de peuterspeelplaats in Marsum 
maar een heel beperkte groepsgrootte heeft. Dit zal de toekomstbestendigheid van 
deze voorziening onzeker maken. Dit klopt niet, er zijn juist veel aanmeldingen voor 
de peuterspeelplaats. Ze heeft zelfs een wachtlijst. 

2. Het rapport gaat uit van krimp en vergrijzing. Maar Marsum heeft deze al gehad. 
Zoals u weet bestaat er al bijna 40 jaar een bouwstop voor Marsum. Dat heeft er 
voor gezorgd dat zowel het aantal inwoners als het aantal leerlingen in deze tijd 
extreem gedaald is. Maar de bouwstop zal dit jaar formeel opgeheven gaan worden. 
Er liggen al nieuwbouwplannen klaar. De burgemeester en Dorpsbelang zullen dit 
gezamenlijk oppakken. We hebben al een lijstje met potentiële kopers/huurders en 
verwachten daarom ook de komende jaren weer uitbreiding van het inwoneraantal. 
In dit verband is het ook goed te noemen dat Marsum voor nieuwe huurders zeer 
populair is. Wonen NW Friesland noemt dat er gemiddeld maar liefst gemiddeld 25 
huurders reageren op een woning. Nergens anders is dat, in een vergelijkbaar dorp, 
het geval. Het heeft alles te maken met de ligging vlakbij de stad. De krimp op het 
platteland gaat  daarom sowieso niet meer op voor Marsum.

3.  De kwaliteit van het onderwijs zal onder de 63 leerlingen moeilijk te garanderen 
zijn. Dat geloven we. Maar de Marsumer school zal ruim daarboven komen. Marsum 



is een tijd een zwakke school geweest. Dat heeft  aantoonbaar leerlingen gekost. 
Maar de Pôlle is geen zwakke school meer. Integendeel zelfs, ze is innovatief bezig. 
Volgend jaar zal ze bijvoorbeeld naar verwachting de certificering voor drietalig 
onderwijs binnen halen. Niet alleen goed voor het Engels, maar ook voor het 
fries. “Hie ik froeger mar op san skoalle sitten,, dan hie myn tekst no wis ek yn geef 
frysk west”. Ook nog vermeldenswaard is dat van de 19 eerste jaars leerlingen, uit 
heel Leeuwarden e.o., op het tweetalige onderwijssysteem van de Piter Jelles (Havo/
VWO niveau) er drie van de Pôlle komen. Mooie kwaliteitsimpuls voor de Pôlle.

4. Het rapport voorspelt concurrentiedruk. Een strijd om de leerling. Juist dat risico 
is groot in Marsum. Bij sluiting zullen de meeste leerlingen wrs vertrekken naar 
Leeuwarden. Het beoogde effect van schaalvergroting in de FIER regio wordt 
daardoor niet bereikt. Een nog grotere oriëntatie op Leeuwarden zal zelfs invloed 
kunnen hebben op de wens van grenscorrectie bij de gemeentelijke fusie.

5.  Het rapport stelt terecht dat scholen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het 
dorp. Niet alleen als voorziening op zich, maar ook als ontmoetingsplek en voor de 
aantrekkelijkheid als woonkern. Laten we daar zuinig op zijn. Zeker in een tijd waarin 
we juist de sociale cohesie willen bevorderen om een goed WMO klimaat te krijgen. 
In Marsum is die verbinding juist versterkt door het nieuwe sociaal-dorpsplein te 
integreren met het schoolplein. Dat willen we graag zo houden.

6. Verder speelt nog dat niemand de toekomst van Marsum op dit moment kan 
inschatten. Als we in Nederland, onder druk van de bezuinigingen, teruggaan naar 
1 vliegbasis en de Leeuwarder basis sluit, dan wordt Marsum in een keer groeidorp. 
Wie weet zijn we dan weer blij met de leegstaande lokalen.

Voorzitter,gelet op al deze voor Marsum specifieke argumenten willen we de gemeenteraad 
vragen om in deze periode geen uitspraak te doen over de basisschool de Pôlle. Zeker met 
de gemeentelijke fusie op komst kunnen we onmogelijk verder kijken dan een jaar of drie. 
We ondersteunen dan ook van harte de inspraak van dhr Helder. Ondertussen zullen wij niet 
stil zitten. Samen met de basisschool willen we een plan uitwerken om meer leerlingen naar 
de basisschool te trekken. Ook denken we graag mee over betere exploitatie en een nog 
groter Multi functioneel gebruik van de school. Samen zijn we tenslotte sterk. 

Dank voor uw aandacht. GV


